
                                         Alles voor een geslaagde Teambuilding !!! 

 

Locat Events | Wittehoefstraat 12| 3290 Schaffen  |  Tel: +32 (14) 85 11 30  | Fax: +32 (14) 85 22 71  
www.locatevents.com | info@locatevents.com  | BTW nr.: 443.863.98 

 

1 

 

Ocean's Eleven 
Are You In Or Out?! 

 
Ocean’s Eleven: een stijlvolle  Teambuilding. 

De plannen zijn klaar. De spelregels duidelijk. Als alles meezit, brengt deze stoutmoedige casinodiefstal  

voor jouw team de eindoverwinning op. 

Speel poker, blackjack of roulette in ons casino en verhoog je startkapitaal. Beroof samen met je team de kluizen 

van het casino. Are You In Or Out?! 

Planning              

Het programma duurt in totaal 3 uur, het startuur kan in samenspraak  gekozen worden. 

✓ Ontvangst met koffie, thee, fruitsap en waters in de Witte Hoef te Schaffen.  

✓ Teamindeling & briefing door onze begeleiders. De groep wordt ingedeeld in  teams van +/- 8 personen 

die het tegen elkaar opnemen. 

✓ Start, de teams doorlopen de activiteiten. 

✓ Prijsuitreiking, bekend maken van het winnend team. 

✓ Eventueel afsluiten met  een lekkere Barbecue  

Locatie:               

B&B  Witte Hoef is gelegen tussen de velden en boomgaarden.  

Vergaderzalen en voldoende parking  zijn aanwezig.  www.wittehoef.be 

Wittehoefstraat 12, 3290 Schaffen  

Activiteiten              

De activiteiten zijn in teamverband en zo uitgewerkt dat jong en oud met plezier kunnen deelnemen. 

Onderstaande activiteiten zijn inbegrepen in het programma.  

Professionele speeltafels, Croupier,  Flyers met speluitleg, Speelgeld, Speelchips en alle spelattributen. 

  

 

 

 

 

Poker Roulette 

mailto:info@locatevents.com
http://www.wittehoef.be/
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Begeleiding              

Onze begeleiders en croupiers verwelkomen de deelnemers ,  geven een leuke briefing, en zorgen ervoor dat alles veilig en 

vlot verloopt. Ze zijn van het begin tot het einde betrokken en zorgen voor een persoonlijk aanpak. 

 

Pakketprijs :  Ocean’s Eleven          

 Excl. BTW  Incl. BTW  

Ontvangst met koffie, thee, fris € 5 pp € 6,05 

Totaalprijs voor groepen tot 20 personen (2 speeltafels) € 1285 € 1554,85 

Totaalprijs voor groepen tot 32 personen (3 speeltafels)  € 1485  € 1796,85 

Grotere groepen, prijs op aanvraag 

 

Inbegrepen              

Al de activiteiten, professionele begeleiding, prijs voor het winnende team, unieke locatie, volledige organisatie. 

Extra’s  / opties              

Onze programma’s kunnen nog uitgebreid worden met extra activiteiten en catering.  Prijzen zijn pp en excl. BTW 

 

 

 

 

 

 

Black-Jack Kraak de kluis 

mailto:info@locatevents.com
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Waarom Locat              

✓ Professionele begeleiding met een persoonlijke aanpak 

✓ Een mix van creatieve eigen activiteiten  op een toffe locatie . 

✓ De totale organisatie tot in de puntjes uitgevoerd:  voorbereiding, uitvoering, catering, administratie.  

Ons doel: collega’s/vrienden samenbrengen door originele activiteiten en creatief denken. 

Uiteraard bieden we ook maatwerk en denken we graag met je mee over uw ideeën, dit zowel op onze locaties als op 

verplaatsing. 

Heb je vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren en wij helpen u graag verder. 

Alvast bedankt voor uw vertrouwen. 

Met sportieve groeten,   

 het LOCAT-team 

 

Street- Race 
Extra € 12 pp  / + 20 min 

 
 

 

 

Reuze Katapult 
Extra € 5 pp  / + 20 min 

 

 

 

Frisbee Golf 
Extra € 5 pp  / + 30 min 

 
 
 

 

Ontbijt – Lunch - Hapjes 
 

*ontvangst met koffiekoekjes: € 4,5 

 

*Uitgebreid Ontbijt: € 19 

 

*Broodjeslunch met saladebar: € 20 

 

*Pasta Buffet (3 soorten) : € 22 

Bolognaise - Carbonara  -Macaroni  

 

*Burgers: € 20 

Hamburgers, Braadworst, gebakken 

ajuin, sauzen , verse groenten 

* Dranken, 2 schenk-uren € 12.00 

pp 

 

 

 
Vraag onze catering formules voor 
het de volledige menu’s 
 
 

 

Barbecue incl. drank : € 42 

 

Op de barbecue:  Vleesspies  -

Gemarineerde Kipfilet – Ribbetjes -  

Barbecueworst – Buikspek 

Saladebar: Gemengde salades - 

gebakken Krielaardappeltjes -  

Koude sausjes en vinaigrette - 

Assortiment van broodjes    

Dranken zijn inbegrepen tijdens de 

BBQ gedurende 2 schenkuren. 
 

Supplement: 

Ijsbuffet met verse fruitsalade,    

chocoladesaus en slagroom: € 6 

Vispapillot “catch of the day”: € 3 

6 pp 

 
Vraag onze catering formules voor 
het de volledige menu’s 
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